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Bezwaarschrift tegen aanvraag omgevingsvergunning Cargill NV Het veranderen van een productiebedrijf van plantaardige oliën
en biodiesel (IIOA + SH) + bijstelling - OMV_2019148443

Geacht College,

Hierbij wil Gents Milieufront bezwaar indienen tegen de aanvraag van een
omgevingsvergunning van Cargill (Moervaartkaai 1, 9042 Desteldonk (afdeling 13
sectie R nrs. 19K), (19/2 A) en (168/3 B). Deze vergunning wordt aangevraagd
onder projectnummer OMV_2019148443. Het openbaar onderzoek loopt tot en met
21 januari.
Uitbreiding
De aanvraag bevat de uitbreiding van de activiteiten van Cargill NV. De titel van de
uitbreiding luidt: “Het veranderen van een productiebedrijf van plantaardige oliën en
biodiesel”.
Specifiek wil Cargill NV twee grote projecten realiseren:
1. Het G
 anda/Picasso project: een capaciteitsuitbreiding van de crush- en
raffinage afdeling waar ze alternerend Soja en raapzaad in kunnen
verwerken. Hier zijn vooral vragen te stellen bij de afkomst van soja en het
effect op ontbossing. Algemeen veroorzaken eerste generatie
biobrandstoffen vaak meer problemen dan dat ze oplossen.
2. Het M
 idas project: een nieuwe installatie voor de productie van "advanced
biodiesel". Hierbij heeft GMF vragen bij de afkomst van de ‘afvalstoffen’ die
Cargill NV denkt te gebruiken.
Vragen bij herkomst van grondstoffen
Cargill NV, een wereldwijde speler op vlak van biobrandstoffen en agro
industrie, wil met de uitbreiding in Gent zijn capaciteit verhogen en nog meer
grondstoffen verwerken. Op de infovergadering over de uitbreiding (op 7/1/20)
deelde Cargill NV echter mee dat ze haar capaciteit toch niet zou uitbreiden, maar
we vinden dat niet terug in de aanvraag.
Hoewel Cargill een zogenaamde ‘Zero Deforestation’ policy heeft is het voor GMF

onduidelijk van waar de grondstoffen voor de verhoogde capaciteit precies vandaan
gaan komen. Cargill NV blijft vaag over hoeveel soja ze in de toekomst extra willen
gebruiken en dus importeren en de precieze herkomst wordt ook onvoldoende
vermeld. Recente publicaties van milieu-organisaties zoals Greenpeace, Mighty
Earth, the Rainforest Foundation and FERN hebben Cargill nog in verband gebracht
met recente ontbossing. Studies van Mighty Earth (hier), Greenpeace (hier en h
 ier)
De productie van soja leidt op vele plaatsen tot ontbossing en sociale conflicten
maar kent ook andere milieuproblemen (pesticiden, vernietiging natuurlijke
graslanden,...).

Voor hun Midas project (voor ‘advanced biofuels’) stelt GMF zich volgende vragen:
● Welke maatregelen zal Cargill NV nemen om te garanderen dat de UCO
"Used Cooking Oil” die ze wil gebruiken niet afkomstig is uit frauduleuze
praktijken (die in deze UCO-sector wijd verspreid zijn)?
● Wat is het relatief belang en de herkomst van PFAD (Palm Fatty Acid
Distillates) die ze als mogelijke grondstof vermelden voor hun productie van
advanced biofuels?
Controle op herkomst
Gents MilieuFront vraagt aan de vergunningverlenende overheid, de
provincie Oost-Vlaanderen om voorwaarden op te leggen aan Cargill NV
om de herkomst van haar materialen te monitoren, bekend te maken en
te evalueren met als doel te voorkomen dat er grondstoffen gebruikt
worden die hebben geleid tot ontbossing en/of de schending van
mensenrechten.
Fundamentele vragen bij biobrandstof
Gents MilieuFront betreurt het ook dat de overheid en bedrijven zo zwaar
inzetten op biobrandstoffen. Door bijkomende investeringen van Cargill
NV blijven we investeren in het verbranden van voedsel en bijdragen aan
onlogisch landgebruik en ontbossing. Dit is geen wissel op een duurzame
samenleving.
Conclusie
GMF vraagt dat de provincie de vergunning weigert voor de uitbreiding
van de verwerkingscapaciteit crush en semi-raffinage (Ganda/Picasso
project) en vraagt minimaal meer transparantie en strikte voorwaarden
voor de Advanced Biodiesel facility die Cargill wil bouwen (MIDAS
project).
Aan de provincie wordt gevraagd bijkomende voorwaarden aan deze
vergunning op te leggen die volledige transparantie van herkomst
van grondstoffen garanderen en elke connectie met ontbossing,
vernietiging van natuurlijk ecosystemen en schendingen van
mensenrechten uitsluiten.
GMF vraagt dat de stad Gent kritisch vragen stelt bij de productie en het
gebruik van biobrandstoffen in tijden van klimaatcrisis en transparantie
en bijkomende voorwaarden suggereert.

GMF vraagt dat North Sea Port sturend optreedt over welk soort
activiteiten ze wil in de haven. North Sea Port heeft een
duurzaamheidsbeleid. GMF vraagt dat ze dan ook een beleid uitwerkt
waarbij ze de bedrijven meeneemt op een pad naar een haven waar geen
producten meer verhandeld worden die
afkomstig zijn van (vaak illegale) ontbossing en schendingen van
mensenrechten.
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